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au fostă într’ensa numai Români, astăzi însă se 
compune poporațiunea din mai multe naționali
tăți: din Români cu numărulă de 190,000, din 
Ruteni cu 210,000, din Germani cu 50,000, din 
Evrei cu 60,000, din Poloni, Armeni, Lipoveni, 
Unguri și Țigani cam cu 20.000.

Pericululă celă mai mare pentru Români 
sunt Rutenii, a cărora numără cresce rapidă parte 
prin imigrațiune din Galiția, parte prin rutenisa- 
rea poporului română necultu. Cu tâte aceste 
nu se aude de nici o măsură ce ar fi luat’o Ro
mânii culți ca să pue într’ună chipă ârecare sta
vilă desnaționalisării, ci din contră poporulă este 
lăsată pradă slavismului, pare că într’adinsă.

Ce este causa, că Românii culți nu sunt 
consolidați de felă și nu lucrâză în unire ca 
ună singură corpă, ca cei de altă neamă, spre 
sporirea numărului și a bunăstării conaționaliloră 
săi? Causa este, că ’n sînulă Româniloră culți 
s’au furișată cu ’ncetulă în tâte stările elemente 
străine precum: Poloni, Germâui, Jidovi botezați 
âr mai alesă Ruteni, atâtă prin căsătorii câtă și 
prin renegare de națiune. Acâstă stare a lucru- 
riloră este în detrimentulă națiunii. Și 6re ele
mentele străine furișate în mijloculă nostru de 
dragulă nostru s’au romanisatu ? Nu! ci de dra- 
gulă, ca să ajungă ei la mărire și apoi la timpă 
binevenită să ne sugrume cu dragostea loră. Am 
cunoscută prin gimnasiu Ruteni incarnați cari 
astădi sunt ultra-români cu gura, au ajunsă de 
a fi înaintați de corifeii Româniloră, pe când Ro
mânii cei buni și nu gureși sunt preferați. Sunt 
Români și de aceia, cari la tâtă ocasiunea se dau 
de Români dară când vorbescă schimonosescă 
limba română ca vai de dânsa. Acasă la ei vor
bescă numai ruseșce sau germâneșce. Alții și-au 
schimbată și numele pe româniă lăsândă schi 
și viă nu viciulă afară, dară se cunoscă pe fapte 
căci ajungândă la putere sunt cei mai mari des- 
poți și tirani.

Să nu ne bucurămă de astfelă de renegați 
înfrăți în sînulă nostru, ci să ne ferimă de ei 
mai rău decâtă de adevărații Ruteni, Poloni și 
Germani. „Ferâscă-mă Dumnezeu de amici, că 
de inamici mă voiă apără eu însu-mi.“ Cunos- 
ceamă pe ună amică ală meu de „Română 
bună,“ care nu de multă îmi arătă ună tablou 
pe care era desemnată și ună generală polonă 
cu sabia în mână, despre care cj-icea cu fală că 
ar fi strămoșulă său — ună generală dacă nu 
mă înșelă „Poniatovschi.“ Ecă românulăl? Altă 
Română nu de multă a purtată ca studinte de 
universitate căciula societății rutene „soiusă.“ 
Astfelă de elemente să află mai alesă în starea 
preoțâscă, care în cea mai mare parte ne dă 
am ploi ați și profesori.

O mare nenorocire pentru națiunea română 
bucovinână este că familiele ilustre române s’au 
rărită. De Hurmuzăcheni nu se mai aude ni
mica, Popovicenii mai că s’au perdută, este ună 
Zota, ună Stîrcea, ună Vasilco, ună Fiondoră, 
dară boerii cei tineri — puține escepțiuni — 
dela universitate începă a face politica cu Jidanii 
și Polonii, par’ că ar avâ ună presâmță că ca 
mâne voră fi înlocuiți' de ei și voră trebui să 
’ndure mîla loră. Altă periculă este, că unii 
Români ajungândă la rangă și avere, averea 
câștigată cu sudâre românâscă' și pâte și de pe 
spinarea Româniloră o împrăscia mărităndu-și fii
cele după neamicii națiunii nâstre, cărora prin 
acâsta le dă putere materială ca se p6tă lupta 
contra românismului cu mai multă tăriă.

Câtă despre politica unoră amploiațl, cari 
se fălescă de a fi Români numai ca să pâtă fi 
aleși la dieta țării său în senatulă imperială a- 
câsta o cunâscemă noi prea bine. Folosulă este 
totdâuna a Domnieloră sale, înaintândă în rangă 
dară Românulă rămâne totă împilată și se perde 
cu încetulă.

Ce se atinge de preoți, pâte fi vorba despre

BrașovH, 25 Aprilie (7 Maiu) 1885.
Se împlinescu șâse ani, de când s’a inau

gurată în Austria o nouă direcțiune politică mai 
favorabilă naționalităților^ din imperiu. Programa 
de împăcare a cabinetului Taaffe, ce e dreptă, a 
rămasă încă până în (jiua de atji neresolvată, 
dar noua eră a avută celă puțină aceea urmare 
bună, că popârele negermane au începută a mai 
resuflâ.

Slavii: Cehii, Polonii și Slovenii au sciută 
să tragă celă mai mare folosă din acâstă situa- 
țiune pentru naționalitatea loră și plângerile con
tinue ale Nemțiloru austriac!, că suntă amenin
țați de slavismă, ne dovedescă acâsta în modă 
învederată. Nu totă așa de multă au sciută a 
se folosi Românii din Bucovina de ocasiune în 
acești șâse ani diu urmă.

E naturală, că Românii bucovineni fiindă 
puțini la numără și fiindă încunj urați totă nu
mai de elemente contrare, au a luptă cu greutăți 
mai mari decâtă Slavii din Austria. Cu tâte 
aceste B’ar fi putută dobândi în acești șâse aDi 
din urmă, resultate multă mai însemnate pentru 
naționalitatea română din Bucovina, dacă cărtu
rarii români din acâstă țărișdră ară fi fostă cu 
toții pătrunși de adevăratulă spirită națională ro- 
mânescă și ar fi îmbrățișată în unire strensă ca- 
usa poporului țărână, care este atji părăsită și-și 
găsesce așa de greu adevărațl apărători.

Iluștrii bătrâni, cari au luptată pentru drep
turile și bunăstarea poporului română bucovi
nână nu mai suntă și astăzi se pare că n’are 
cine să’i înlocuâscă.

Amă 4’sb „se pare,“ pentru că amă trebui 
să disperămă în viitorulă frațiloră noștri buco
vineni, dacă amă admite posibilitatea, că nu se 
voră mai află între ei în sînulă junei pleade ro
mâne bărbați de spirită și de inimă, cari să pâtă 
înlocui cu timpulă pe bătrânii stâlpi ai Româ
nismului în Bucovina.

Din contră suntemă de convingere, că încă 
de aci înainte va răsări sămânța naționalismului 
sădită în Bucovina de iluștrii propagatori ai ro
mânismului. Dovadă pentru acâsta este mișcarea, 
ce se observă în timpulă din urmă în sînulă ju- 
nimei române patriote și de caracteră din Bu
covina.

Articlulă de mai josă, ce ni l’a trimisă ună 
aderentă ală fâiei nâstre din Cernăuți, este o do
vadă mai multă despre marea îngrijiri ce a pă
trunsă pe Românii bine sâmțitori bucovineni 
pentru viitorulă românismului în acâstă țâră. To- 
nulă în care e scrisă articlulă pâte fi ceva prea 
pesimistă, dar scopulă e lăudabilă. In contra 
răului numai atunci vomă fi învingători, dacă ilă 
vomă sbiciuf prin arătarea adevărului și dacă ne 
vornic dâ tote silințele spre a-lîl îndrepta.

Naționalismul»! românii iu Bncoviua.

La noi în Bucovina se face multă vuetă cu 
naționalismulă română, care de faptă de abia ve- 
getâză. Spiritulă naționalismului n’a pătrunsă 
încă nici la cei cu cultură mai înaltă cu atâta 
mai puțină la poporulă de rândă, care este 
lăsată pradă celorlalte națiuni din țâră. Dovada 
cea mai sigură, cumcă poporulă română bucovi- 
nână scade pe <ji ce merge, este statistica. Ea 
ne arată respicată, că în dece ani aă scăzută 
Românii cu 20,000 de suflete. Pe cândă a ve
nită Bucovina sub dominațiunea Austriei (1775) 

tâte cele, despre stolă, despre numărulă îngropă- 
ciuniloră și a cununieloră, despre mărimea lefe- 
loră, numai despre naționalismă nu! Unii preoți 
facă politică cu naționalismulă dar o facă numai 
ca să ajungă demnitari său să-și tragă altă fo
losă.

Să întrebămă câți suntă membrii ai „socie
tății pentru cultura și literatura română în Bu
covina, “ său mai bine câți din ei sciu unde-i 
localitatea „societății ?C£ Câți preoți suntă mem
bri ai societății „Scâlă română“ câți ai „Ar
moniei ?“ Câți preoți procură Țâre române? — 
Ecă românismă! ?

Puterea de a recâștiga pe Românii desnațio- 
nalisați, de a face să prospereze poporulă română 
este în mâna preotului. Dacă preotulă ar merge 
mână în mână cu învățătorulă și cu primarulă 
(rară unde este armonia) și ar lucra spre spo
rirea culturii însemnândă la tâtă ocasiunea pe 
părinți ca să-și trimită copii la scâlă, atunci nu 
amă avâ a ne plânge cumcă națiunea nâstră 
scade și are numai 5°/o de cărturari și că stă 
îndărăptulă celorlalte națiuni din țâra acâstc.

Nu putemă <Ș.ice că guvernulă n’ar îngriji 
de scoli. Stă numai în bunăvoință preoțiloră de 
a atrage la scâlă pe tineretă împărtășindă cu 
mai multă zelă învățământulă din religiune. Unii 
preoți și astăzi, cu tâte că consistoriulă îndato- 
resce pe fiecare preotă la învățământulă religiunii 
în scâlă, încunjură îndatorirea acâsta și au că 
nu predau învățămentulă din religiune de felă 
în scâlă, au că suntă numai âspeți mergândă la 
scâlă celă multă de 5 sau 6 ori pe ană. Do
vadă suntă arătările căpitaniloră districtuali (mi
rare cei mai mulți suntă străini) cătră consisto- 
riu în privința predării învățământului din reli
giune la tineretulă școlară. Ecă cum stă cu ro- 
mânismulă în Bucovina! E tristă dar adevărată!

Ce face junimea bucovinână în fața pericu- 
lului, ce amenință românismulă în Bucovina? 
Repețimă că nu e de ajunsă d’a arătă răulă, ci 
trebue să căutămă și mijloculă de lecuire. Juni
mea română de a<ji în genere are mare aplecare 
spre critică.

Dare-ar Dumnezeu ca în aceeași măsură, în 
care vede și cunâsce neajunsurile să caute a le 
înlătura prin fapte nobile românesc!.

Fie ca și junimea română bucovinână să se 
pătrundă de sacrulă entusiasm națională, care inalță 
popâre și țări și le apără de peire!

____________ Z—______________

* 
Conflictulti anglo-rasii.

Speranța în menținerea păcii a începută să crâscă, 
și se pare că confllictulă dintre Anglia și Rusia se va 
pută aplana deocamdată fără nici o vărsare de sânge.

Lordulă Granville ă declarată în camera lortjiloră, 
că Rusia doresce pacea, dar nu găsesce cu cale, ca ofi- 
cerii, cari au luată parte în lupta de la Ak-Tepe, șă fie 
trimiși din amândouă părțile înaintea tribunalului. Rusia 
e gata să se transpună tâte diferințele judecății unui su
verană streină, ca astfelă cestiunea să se reguleze în 
modă onorifică pentru amândouă țările.

Acestă declarațiune a ministrului englesă n’a pro
dusă nici ună entusiasmă, nici chiar între sprijinitorii ca
binetului, așa scrie »Times«. Declarațiunea ministrului 
este neclară, Țcă foile englese. »Standard« și .Morning 
Post» ’șl esprimă în cuvinte amare consternațiunea loră 
asupra umilirei Angliei și asupra renunțării la ptetențiu- 
nile englese. Rusia, tjică numitele foi, obține fără îndo
ială totă ce cere.

fiarele rusescl spună, că cestiunea afganistană se 
va supune judecății regelui Danemarcei. Se vorbesce că 
însuși cancelarulă germană ar fi dispusă acuma să intervină 
în acâstă afacere, și a avută chiar o convorbire în astă 
privință cu împăratulă Vilhelm.

---------O---------
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OCUPAREA MITROVIȚEI.
Din Constantinopole i s’a trimisă farului ,N. fr 

Presse * o telegramă, de cătră ună corespondentă 
bine informată, care comunică următorea scire intere
santă :

»Ambasada austro-ungară a notificată deunăcjile 
Porții intențiunea cabinetului din Viena, de a cere ese- 
cutarea acelei elausule din tractatulă privitoră la ocu- 
pațiunea Bosniei și Herțegovinei, după care Austro-Un- 
garia ’șî reservă dreptulă de a ’șî înainta garnisonele 
sale pănă la Mitrovița, pentru ca să apere siguranța pro- 
vinciiloră ocupate. Ună răsboiu anglo-turcă ar pute 
esercitâ o reacțiune asupra peninsulei balcanice și cu 
privire la o asemenea eventualitate Austro Ungaria cere 
ocuparea Mitroviței. Consiliulă de miniștri s’a ocupată cu 
acâstă pretențiune, dâr n’a hotărîtă nimică, deorece ces- 
tiunea n’a ajunsă în astfelă de stadiu și situațiunea in 
Bulgaria și Macedonia nu justifică temerile, pe care ’șî 
întemeiază cabinetulă din Viena cererile.*

»N. fr. Presse* dă acestă scire sub tbtă reserva, 
dâr nu se contestă, că o apropiată schimbare în penin
sula balcanică se pregătesce de cătră cele trei imperii 
aliate. In vâra acesta negreșită are să se întâlnâscă Ța- 
rulă Alexandru III cu monarchulă Franciscă Iosifă, și a- 
nume în luna Augustă. In principiu s’a stabilită și par
ticiparea împăratului Germaniei la întâlnire, care se va 
face într’o localitate a Austriei.

Negreșită peninsula balcanică dă multă de lucru și 
repetămă și acum ceea ce amă mai disă, că numai te
merea de vr’o schimbare radicală la Balcani opresce pe 
Rusia d’a nu grăbi răsboiulă cu Anglia.

■o

SOIRILE DILEI.
Ni se scrie din Teaca, că lepra maghiarisă-, 

rei s’a încuibată și acolo. In 26 Aprile Ungurii, două- 
deci la numără, au ținută adunare la «Corbna Ungariei* 
sub conducerea solgăbirăului Gyulai și s’au constituită în 
filială, alegendu-șl de președinte pe Gyarfas Benedek pro
prietară în Socolă. Caracteristică este, că între cei 20 
de Maghiari întruniți au fostă jumătate funcționari: 1 sol- 
găbirău, 1 subjude judecătorescă, 1 referentă la judecă- 
toriă, 1 cancelistă la cărțile funduare, 1 judecătoră de 
pace, 1 tutoră orfanală ș. a. Ore nu dovedesce acesta 
destulă de lămurită, că funcționarii maghiari suntă aceia, 
cari agitâză?

—0—
Cu ocasiunea inspeețiunei ce a făcut’o comandan- 

tulă de corpă loc. mareșală de câmpă br. Schonfeld ba
talionului 3 din reg. 2 de inf. ce staționâză în Făgărașă, 
o deputațiune de orășeni i-a adresată rugarea, ca să in
tervină pe lângă cercurile mai înalte să nu rămână Fă- 
gărașulă fără garnisbnă după plecarea batalionului în 
Bosnia. Comandantulă a promisă, că va face 
va stă în putere.

totă ce’i

rea 
tea
25,

ajutora- 
activita-

—0—
Din raportulă societății brașovene pentru 

prisonieriloră luămă următorele date despre 
sa în 1884. Numărulă membriloră fundatori e de 
ală celoră ordinari de 190. S’au ajutorată 61 de ares- 

tanți săraci, eliberați dina rest, cu biletepe calea ferată pănă 
acasă, 71 de arestanțl cu bani de întreținere pe drumă 
cu totulă în sumă de 85 fl. 71 cr. Pentru construirea 
unei scole a arestanțiloră, s’a obținută dela ministrulă 
de justițiă 10,000 fl. și scola, situată în grădina arestu
lui, e aprbpe gata. îndată ce întocmirea interioră va fi 
terminată, va începe instrucțiunea în morală și în obiec
tele elementare. In anulă acesta societatea, pănă va 
pute întemeia ună asilă pentru arestanții eliberați, a în
chiriată ună locală unde se voră întreținea cu tbte cele 
necesare pănă la găsirea vre unei ocupațiuni. Pentru 
mărirea fondului, societatea primesce dela tribunalele din 
Brașovu, Făgărașă, Șercaia, Zârnesci și Satulungă 30 
procente din amendile bănesc!. La finea anului 
verea societății număra 248 fl. 29 cr.

—0—
.Curierulă Balasană* din Iași spune, că 

plecată regimentulă 7 de liniă în Dobrogea. De 
regimentulă au plecată și d-nii coloneii Lipoianu, loc. 
colonelă Grozea și maioră Teodorescu.

—0—
Stabilimentulă de arte grafice Socecă și Teclu din 

Bucuresci a editată în eliografiă ună portretă ală lui 
C. A. Rosetti. Ca lucrare de artă, acestă portretă e 
bine reușită. Elă va fi vândută cu 10 lei esemplarulă, 
din carij 5 voră fi destinați pentru ridicarea statuei lui 
C. A. Rosetti.

1884, a-

Vineri a 
odată cu

—0—
.Posta' din Galați scrie în numărulă său dela 21 

Aprilie: »Aseară la orele 8 p. m. a sosită în portulă 
nostru ună nou vaporă de răsboiu austro-ungară, cu 4 
tunuri și cu numele de ,Taurus.c Acestă vaporă a ve
nită prin Constantinopolă și a ancorată în dreptulă bur
sei nbstre. După informațiunile ce avemă, acestă basti- 
mentă eri, pe când trecea pe la gura Șiretului, a son-

dată acea parte o jumătate de bră. Elă va pleca spre 
Turnu-Severină pilele acestea se așteptă sosirea și a 
altoră bastimente totă de felulă acesta.*

—0—
Parchetulfi de Ilfovă este în ajună de a pnne mâna, 

dice «l’Indep. roumaine,* pe mai mulți negustori israeliți, 
cari suntă înțeleși cu coreligionarii loră făliți d’a le 
vinde mărfurile și a se înfățișa cu polițe false, frustrândă 
astfelă drepturile creditoriloră adevărațl.

—0—
>Răsboiulă* scrie, că în dilele de la 18, 19 și 20 

ale curentei s’au protestată polițele: d-nei Paulă și Comp., 
d-loră Panaitescu, Heinrich LebovicI din Bucuresci și 
N. G. Stătescu din Buzău.

—0—
.Dunărea de josă* ne spune, că Sâmbătă a sosită 

în portulă Tulcea d. generală PencovicI, membru ală co- 
misiunei europene, cu vaporulă nou ală comisiunei, Ca- 
rolus primus. Construcțiunea vaporului este fbrte 
elegantă, are 10 cabine mobilate cu totă gustulă și în 
fie-care din ele suntă zugrăvite însemnele unei puteri din 
cele optă, cari compună comisiunea. D. generală Pen- 
covicl trece la Sulina,

—0—
Prințulă Alexandru CarageorgevicI a murită în Ti- 

mișbră în etate de 79 de ani.

-------o-------

Necazurile Românilorft din Scheiu.

a

Brașovti, 24 Aprilie.
Astătji se înmormântăză nenorocitulă costână*) care 

cădută victimă crudelității unui slujbașă polițienescă. 
Vasile Olteanu a aprinsă candela dela cruce pentru ul
tima bră în nbptea sfântului George.

Era ună timpă, când lumina acestei sfințite candele 
nu licuria atâtă de posomorită ca acum. Locuitorii ro
mâni ai Scheiului trăiau p’atunci cu mai puține griji. 
Negoțulă era în fibre și bmenii 
muncitori își agonisiau multă, âr 
țină

câștigau. Cei ce erau 
cei ce munciau mai pu-

aveau ce le trebuia.
Timpurile aceste au fostă și 

întorce. Acum și celă mai muncitoră costeană abia

l
I
II
; își pote agonisi atâtă ca să-și hrănâscă copiii și să-și
plătăscă birulă greu.
Li

nu scimu dacă se voră
mai

nici ca sfărmiturile dela 
păduriloră îi este întru 
prin rele speculațiunl și 
grase unoră liferanțl —

Negoțulă de odinioră a perită- 
au mâncată cei cu șinbre dela Peșta și dela vama Ti

mișului. Spălătoriile de lână suntă pustii, urlă cânii prin 
curțile loră. Românulă muncitoră din Scheiu nu mai 
găsesce lucru, nu mai are câștigă, sărăcesce.

Mai de demultă numărulă celoră săraci din Scheiu 
era neînsemnată, dar mila ce o căpătau era însemnată, 
căci bmenii avâu de unde să le dea. Astăzi sărăcimea 
e multă în suburbii și mila e puțină. Înainte, ,când și 
săracii o duceau mai bine, le era ertată să-și aducă gă- 
teje și uscături din pădurea dela spatele Tâmpii, ca să și 
mai încăldâscă și ei bsele ârna, âr vara să-și mai pb’ă 
fierbe o sărăcăcibsă zamă.

Comuna nbstră e vestită de bogată în păduri mari 
și frumbse. Gătejele și uscăturile ce le luâ din pădure 
sărăcimea din Scheiu nu erau 
masa risipitorului. Inspeețiunei 
nimică a jjerde mii de florini 
negligențe, a plăti despăgubiri 
dar de ună ană de dile a apucal’o dorulă d’a economisi la 
gătejele și uscăturile sărăcimei din Scheiu. EftinI Ia făină 
și scumpi la tărîțe 1 Acâstă inscripțiune ar trebui să se 
pună pe chipiurile forestieriloră comunei.

Costenii au fostă opriți d’a mai merge în pădurea 
din apropiere după găteje și uscături!

Bieții costenl pe lângă acâstă grea oprâlă, mai au 
să guste și din amărăciunea «egalei îndreptățiri,* de care 
i-se face adl parte Românului în josă ca și în susă, în 
comună ca și în comitală și in țâră. Costenii trebue să 
vedă cum conlocuitorii loră din curmătura Brașovului *) 
sunt mai omenesce tractați decâtă ei. Curmătureniloră 
li-s’a dată voiă să-și aducă găteje ca și până acum din 
pădurea dinaintea loră, 
constrînsă, în puterea 
rară, să mergă cale de 
colo 
câte ună gătejelă.

pe când sărăcimea din Scheiu e 
noului ordină ală marelui pădu- 
trei ceasuri dela casele loră, din- 
pe sub munte, ca să-și aducăde Poiana Brâncă

Pe cbsta de sub Tâmpă locuescă numai Români, 
pe când în curmătură suntă mai mulți Unguri și Sași. 
Nu cumva acâsta este pricina, că costenii trebue să mârgă 
trei ceasuri în capă de ernă după găteje? Sărmanii potă 
să se prăpădescă pe drumă 1

Și vai și amară de acelă costeană sărmană, care 
cade în ghiarele vr’unuia din jitarii, cari păzescă pădurea 
din apropiare, căci îlă așteptă o aspră pedâpsă.

Vasile Olteanu este mărturia mută — mută pentru 
veciă — a acestei prigoniri, ce se face în urma măsuri- 
loră draconice luate de administrația păduriloră. Ună

♦) Locuitorii de pe costa de sub Tempa. 
**) Burghals, Martonfalva. 

băiată de pe cbsfă este întâlnită în nbptea de sf. George 
de ună polițistă, care trăiesce în credința, că Românii 
costeni suntă numai o calamitate pentru acestă ora.șă și 
că capetele loră n’au mai multă preță decâtă verbele din 
grădina lui. Polițistulă pune mâna pe băiată și ’lă mal- 
tratâză, pentru căjitarulă ce’lă urmărea se temea, ca ra
mura să nu fie din pădurea oprită. Vasile Olteanu vine 
dela cruce și nenorocirea ’lă duce în calea polițistului. 
Acesta socotindă, că a sosită momentulă ca sărălezâscă 
capetele costeniloră, îlă lovesce cu sabia de ’lă o- 
mbră.

întâmplarea înfiorătbre dela Crucea Mușicoiului este 
o tragică ilustrațiune a ignorărei și desconsiderărei de 
care au parte Românii scheieni, mai alesă de ună șiră 
de ani înebee

Scheienii suntă copii vitregi ai comunei. Pentru 
toți se face câte ceva numai pentru dânșii mai nimică 
N’au nici fântâni, nici vale, nici drumă — le merge maț 
rău ca celoră din Vlădeni, cu tbte că și ei trebue să1 
plătăscă adausulă comunală de 24% la florinulă de dare. 
Acum li-se semenă locurile și li-se strîmtâză pășiunea 
și nu se scie ce va mai hotărî comisiunea din urmă în 
acesta afacere, căci comisiuni au fosță destule în Scheiu, 
dar nu s’a văzută până acum nimică în urma loră.

Nu potă fi bmeni mai pacînici, mai blânzi și cu 
mai puține pretensiuni ca Românii din Scheiu și pbte că 
tocmai naturelulă loră prea domolă a adusă cu sine, că 
cei dela cârma comunei se îngrijescă așa de puțină de 
sbrtea loră. Dacă Scheienii ară fi mai iuți, mai energici 
și mai pretențioși, dacă ar cere cu mai mare insistență 
să li-se facă dreptate pretutindenea, dacă în fine s’ar aflâ 
în fruntea loră nisce conducători harnici și cu caracteră 
firmă, astădi interesele loră nu ar fi așa de năpăstuite.

Să sperămă, că pățania îi va învăță să-și caute mai 
multă dreptulă și să fie mai solidari în apărarea lui. E 
timpulă, ca să se deștepte odată Românii de aici, cei cu 
carte ca și cei fără de carte, și să facă ca să se respec- 
teze cum se cuvine interesele unui întregă suburbiu.

Se pare, că după vechiulă obiceiu rău, cei dela 
cârmă suntă înclinați a luâ în a părere fapta barbară a 
numitului polițistă din nbptea de sf. George și a descrie 
lucrulă astfelă, ca și când paclnicii costenl s’ar fi revol
tată contra unui singură polițistă, și ca și când acestă 
polițistă ar fi victima nesupunerei loră. (A se vedâ 
• Kronst. Zeitung* din 6 Maiu).

Cei ce cunoscă pe Scheieni se voră mira, că poli
țistulă din vorbă este acum declarată greu bolnavă în 
spitală după ce a vulnerată doi bmeni și a omorîtă pe 
unulă, fâcândă abusă de întrebuințarea armei, și după ce 
a scăpată cu pielea întrâgă.

Așteptămă dela d-10 căpitană ală poliției, ca să facă 
o cercetare strictă și să stăruiască, ca polițistulă barbară 
să fie pedepsită cum se cuvine și ca nu cumva liniștea 
unui suburbiu întregă să fie sacrificată pentru cuvântulă, 
că poliția, dispună ea de puteri câtă de slabe și nesufi
ciente, trebue să fie totdeuna în dreptă.

-------O-------

Brașovă 24 Aprile v.
Sjnodulă din Dumineca trecută ținută la biserica 

Sf. Nicolae din Scheiu a fostă fbrte turbulentă. In acestă 
sinodă avea să se alegă comitetă parochială, epitropiă și 
delegațiuni școlare, cari împreună cu delegațiunile din 
cetate administrâză scblele centrale din locă. — Sinodulă 
a fostă condusă de d. protopopă I. Petrică. — Fiindcă în 
comitetă sunt necesari 30 de membri, de aceea s’a alesă 
o comisiune de 9 inși, ca să compună o listă, să o tipă- 
râsca și să o împartă la parochieni, ca cine va vrea să 
voteze acea listă, âr cine nu va avea plăcere să com
pună altfelă lista.

Ce s’a făcută ?
După cum au spusă mai mulți votanțl, listele împăr

țite s’au schimbată de cătră o clică de bmeni și li s’au 
dată alte liste, din cari a ștersă acea clică pe unii domni 
cari ’și-au împlinită totdâuna chemarea loră. Astfelă a 
ștersă din epitropiă pe d-lă primară I. M. Burbea, din 
delegațiuni pe d-lă Davidă Almășanu și din comitetă pe 
dl Andrei Voina jun. Alte schimbări ce s’au făcută nu 
ne suntă cunoscute. Pentru ce aceste schimbări pe o cale 
așa de nepotrivită? Pentru ca în loculă d-lui profesoră 
pensionată Davidă Almășană să ajungă in delegațiuni, cari 
au să decidă în cestiuni școlare, bmeni nepricepători? 
Aceste manopere au produsă în cerculă inteligenții 
mare mâhnire.

Când s’a începută votarea, a presentată dlă epitropă 
Ionă Manole, tata d-lui Diamandi Manole, o listă a unui 
votantă, care a mărturisită că a fostă chemată într’o 
cârciumă din Prundă, unde i s’a schimbată lista 
dându-i-se alta ștârsă în modulă cum amintii mai susă. 
D. Manole protestă în contra acestoră abusuri constatândă, 
că alegerea e influințată prin manopere neertate. Dlă 
prof. Davidă Almășanu, vădândă că l’au ștersă din listă, 
să fi disă indignată: »va să dică după ce 30 de ani din 
tinerețe mi-amă jertfită ca profesoră pentru Dumneavb dră, 
acum la bătrânețe nu vă mai trebuescă?*
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Dlă lonă Manole, venerabilulă epitropă indignată și 
dânsulă, protestă din nou cerândă, ca alegerea să se facă 
prin comisari consistoriali, căci s’a lucrată prin câr2iume 
La aceste vorbe îlă întâmpină unulă din clică adre- 
sându-se în modă fărle aspru cătră Dlă lonă Manole. Cu 
mirare amă observată, că d. protopopă Petrică, deși che
marea sa de presidentă era ca să provăce la ordine pe 
clicașă, totuși d-sa a tăcută făcendă pe publică să 
crădă, că d-sa ară consimți cu astfelă de procederl.

Ge voiesce acestă clică și de cine este influințată 
și condusă, aci la noi e pe deplină cunoscută. Deocam
dată nu mai amintimă și alte lucruri, fără numai că amă 
aflată, că d-nii epitropl lonă Manole și Andrei Lupană 
și-au dată demisiunea.

-------O-------

Ajuniilu alegerii pentru senatulu imperialii în 
Bucovina.

Cernăuți, Aprilie a. a,
Senatulă imperială s’a disolvată și străinii au în

cepută a se mișca deja înainte de disolvare, pentru a fi 
pregătiți la luptă cu noi în cestiunea alegerii viităre. Ei 
și-au pusă pănă acuma candidați și se înțelegă în pri
vința acesta prin diare și prin adunări, pre când noi 
suntemă nepregătiți și stămă cu manile în sînă. «Aștep- 
tămă mură în gură.» Se vede că ne sâmțimă destulă de 
tari față cu alegerile aceste, însă nu șciu pănă când, 
Guvernulă trebue să ne fi asigurată de sprijinnlă său, 
căci și noi amă fostă în periodulă trecută cu densulă, adecă: 
representanții noștri au făcută placulă guvernului și gu
vernulă placulă representanțiloră.

Ore representanții noștri n’au lucrată destulă ? că- 
pătămă căi ferate pentru esploatarea Bucovinei prin stră- 

de 
pelană lângă parochulă actuală, 
luată nascere din nisce interese particulare destulă de 
rău, înțelese pentru că se ciocnescă cu interesele parochiei.

E dreptă, că aici în >',arochiă în trecută a fostă 
capelană, căci parochia numără la 2700 suflete; dar e 
dreptă și acea, că nu se ține minte ca preoții de aici 
să fi trăită vr’o dată în pace și unire, căci n’au avută 
cu ce; de aceeu cu vr’o 15 ani mai nainte se adause 
pentru cooperatoră lângă țerțialitate încă două pământuri 
dela comună și 100 fi. v. a. din visteria comunală. Cu 
rândă și sămă se păte negreșită și acuma aduce ună 
cooperatoră. dar lucrurile încă dela începută s’au încur
cată, și astăQI tocmai așezarea noului capelană în paro
chiă a cășunată o fierbere atâtă de mare încâtă p6te 
deveni periculosă pentru liniștea comunei. Și pentru ce 
să nu o spunemă, că vina este tocmai la S. Consistoră?

înainte cu doi ani îi veni dlui I. Niamțu, parochă în 
Nimigea, pofta de a se strămuta ca cooperatoră aici la 
noi și petrecândă în comună vr’o 3 săptămâni ’șl află 

, negreșită câțî-va aderinți, cari începură a lucra în acesta 
ini, fabricele de vinarsă se voră spori; totă așa se va direcțiune. Parochulă actuală alesă câteva luni mai na- 
face și ună ’gimnasiu inferioră pentru Evreii din Cer- inte era tocmai în luptă cu poporenii, cari voiau a reduce 

x 1 stolele după gustulă loră, și au rugată pe aderinții dlui
’’ ..... Niamțu ca să mai amâne aducerea de cooperatoră pănă

se va alege, dăcă, stolele reduse, va remână destulă de 
trăită pentru doi. Acestă sfată nefolosindă nimica, paro
chulă de aici încolo au fostă ignorată și partisanii dlui N. 
ne mai încetândă cu agitările lucrulă s’a sfârșită cu o 

Apoi facă listele cercetare> în urma căreia d. N. a trebuită să se retragă 
și încă să și sufere.

Credeamă, că lucrulă se va sfirși cu atâta, dar se

La noi se facă alegerile pentru candidați la sena- 
tulă imperială în următorulă modă: Ceva înainte de a- 
legerl se adună multă 10 corifei români si pună candi
dați în numele Româniloră pe unnlă și altulă dintre ei. 
«Ce ironiă în numele Româniloră?!» . 
și le trimită împreună cu o proclamațiune măgulifăre 
cătră alegătorii respectivi. Trăba alegătorilor este de a alege pe, vîră dîn'nou al’tuîă îa~raij]ocă~, d. V.”popă," parochă în 

, B. Bistriță, care îșl deschide mai ânlâiu calea la S. Con
sistoră, se înțelege cu aderinții neastâmpărați, cari per- 

; dură pe d. N., și isbutescă în urmă a fi numită de co- 
j operatoră aici.

Acăsfă numire întru atâta a ațîțată spiritele po- 
poreniloră de aici, încâtă era câtă pre aci ca să-lă scătă 
din comună, dar s’au mărginită — spre onărea loră — 

__.L 1) Ună protestă cătră S. Con
sistoră de Gherla în contra denumirei d-lui V. Popă și în 

, speciă în contra violărei dreptului de alegere. 2) O de- 
| chiarațiune, prin care 450 capi de familiă arată, că nu 

i 
mandatulă în periodulă trecută, de dragulă nostru său' întră în relațiunl bisericesc! religiăse și-i denăgă totă 
ală ministrului de comerță Pino? Alegătorii din ținutu- sprijinulă materială. 3) Ună condusă, în puterea căruia 
rile amintite au pusă tătă încrederea în persăna Domniei 
Sale și l’au alesă. Scurtă timpă după aceea autjimă că
Domnia sa a resignată la mandatulă încredințată. A în- care |’a împinsă a’șl părăsi o parochiă cu aprăpe 70

candidată, de ce pănură va fi elă, de va lucra pentru sine său 
pentru națiă acăsta este trăba lui. Programă nu esistă, 
la ce? Destulă că periodulă trecută nu ne-a adusă nici 
ună bine, poporulă este totă într’o situațiune așa de rea, 
dacă nu mai rea ca cum a fostă.

Aucjimă, că între candidații de mai nainte ar figură ______ , _______.
și persăna Domnului consilieră superioră dela tribunalulă , a face pre legală : 
țării în Cernăuți, Mihailă Peteiu pentru periodulă acesta 
și anume pentru ținuturile Sucevei, Rădăuțiloră, Șiretului.
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înainte de acăsta însă l’amă întreba, pentru ce a depusă recunoscă pe d. V. P. de păsforă sufletescă ală loră, nu

torsă spatele Vienei și nu ne a aflată de demni de a ne 
spune causa supărării, ba nici nu a mulțămită alegăto- 
riloră săi pentru încrederea arătată. Îndată după depu
nerea mandatului, vedemă pe agitătorii de mai nainte 
ai Domniei Sale mergândă împreună cu poporulă la urnă 
și alegăndă pe ministrulă Pino unanimă, pe când totă 
acei alegători luptau scurtă timpă înainte din răsputeri 
contra lui. «Tempora mutantur et nos mutamur in 
illis»....

De ce nu recomandămă pentru ținuturile amintite 
candidați ca Domnulă Sbiera Ioană, profesoră la univer
sitatea din Cernăuți, Domnii advocați din Suceava Dr. 
Samuilă Isopesculă și Dr. Mateiu Lupulă, Domnulă Dr. 
Seleschi Emiliană, advocată în Cernăuți ș. a, toți bărbați 
tineri și nu îmbătrâniți în ani și moravuri, 
bați suntă independenți în totă privința......

M.

Acești băr-

Scaevola.

Alegerile în Bucovina
Din Cernăuți se scrie, că Românii ’și păstrăză cer

curile loră electorale aprăpe neturburați. In colegiulăma- 
riloră proprietari e sigură realegerea representanțiloră lui 
de până acum, a baronului Victoră Stîreea și a cava
lerului Dr. Grigorcea, cu tăte că alegătorii poloni și ru
teni încârcă totulă, ca să potă isbuti representanții națio
nalității loră. Profesorulă Dr. Mitrofanovici, representan
tulă consistoriului și mânăstiriloră gr. ortodoxe are în 
fața sa ca contra candidați pe archimandriții ȚepercovicI, 
Călinescu și Coțubă; dar resultatulă alegerei acesteia 
atârnă de archiepiscopulă și mitropolitulă Dr. AndrievicI- 
Moraru.

In cerculă electorală rurală CernăuțI-Siretă, ce l’a 
representată până acum Dr. Tomasciucă, candidăză trei 
naționali: lonă Lupulă, George Flondoră și adjunctulă de 
tribunală Moraru — fiulă mitropolitului; în cerculă electo-

rală rurală Vițniță-Zaslavna este neîndoiăsă realegerea 
representantului lui de până acum Dr. lonă Zotta, deși 
conducătorii Ruteniloră voră candida în acestă cercă pe 
ună funcționară rutănă; în cerculă electorală rurală Ră- 
dăuțl-Solca-Suceava-Dorna ministrulă de comerță br. Pino, 
representantulă de până acum ală cercului, va avă de 
contra candidată pe ună Română.

După cum comunică foile polone din Cernăuți, marii 
proprietari români au alesă ună comitetă de acțiune, care 
nu va face cu nimenea nici un compromisă. Comitelulă 
a holărîtă să combată reulegerea deputatului Grigorceași 
să pună candidați pe baronii Stîreea și Mustață.

O

Sângeorgiu, 25 Aprilie 1885.
Cestiunî bisericesc^. Suntă t.recuțî doi ani de dile 

când se agită aici mereu cestiunea aducerei unui ca- 
Acestă agitațiune a

esarendăză în favărea cassei bisericesc! pământuri ecle- 
siastice, ce i-s’ară cuveni lui.

Lăsândă acuma la o parte nesocotința d-lui V. P., 

jugăre porțiune canonică, și a veni la una cu 5 jugăre, 
cari încă i se denăgă; trecendă preste slăbiciunea lui, 
că s’a lăsată sedusă și adusă de câț.I-va prăpădiți și a 
ocolită cu nătângiă neertată pre parochulă locală, câtă 
și celealalte autorități; nepomenindă nici păcatulă acela’ 
că și-a dată învoirea Ia S. Consistoră, că va merge co
operatorii în Sângeorgiu și fără emolumentele date ante- 
cesoriloră; iertându-i și aceea, că încă n’a învățată a 
sci, cumcă Sângeorgiulă e parochiă mare, dar rea de 
lapte; trecândă și preste prostia aderințiloră săi, cari au 
bătută drumulă până la Gherla de 15 ori și ș’au pusă 
traista; ne mărginimă a adresă cu respectă câteva între
bări S-lui Consistoră, cu care credemă, că putemă sta de 
vorbă, și anume:

1. Ținut’a S. Consistoră contă de votulă poporului 
de aici, care cu ocasiunea alegerei d-lui S. Sohorca de pa- 
rochă în Noemvre 1882 a dechiarată la protocolă, că 
n’au lipsă de capelană, că nu’lă potă plăti și nu’i potă 
da pământuri?

2. Are S. scaună cea mai mică dovadă, că actua- 
lulă parochă ar fi lipsită dela datoria sa și că oficiulă 
ar fi suferită ori nn s’ar fi făcută la timpă?

3. Are seu avut’a S. Consistoră la mână ună 
simplu aclă dela vr’o auctoritate competentă, dela vi- 
cară, dela representanța bisericăscă, prin care s’ar fi ce
rută cooperatoră aici?

4. Dacă a cerută poporulă prin suplica acoperită 
de 360 subscrieri, scie S. Consistoră câtă de falsă a 
fostă aceea suplică? A luată în sâmă relațiunea re- 
presentanței bisericescl din Iuliu 1883, prin care acăsta 
arată până la evidență: că în suplică este subscrisă u- 
nulă, care.murise înainte cu doi ani, câțiva Infirmi, câți
va minorenl, 3 gr. or., 44 cari sciu scrie suntă subscrișl 
de mână streină, pre când aiți 30, cari nu sciu o literă, 
suntă subscriși ,manu propria.’ ?

5. Dâcă representanța comunală și cea bisericâscă 
au denegată prin condusă actualului capelană emolumen
tele date antecesoriloră, precum și ori ce sprijină mate
rială, nu însemnăză acăsta, că n’au lipsă de capelană?

6. Fapta d-lui V. Popă de a veni în parochiă și fără 
emolumentele avute de alții, faptă prin care strică causa 
fiitoriloră capelani, nu este punibilă?

7. Este de necrezută, că văfjendă S. Consistoră de 

15 ori totO pre acei țărani alergândă după popă, să nu 
tragă conclusiunea, că lorii și numai lorii le trebue, dar 
nu poporului. Și cu ce s’au legitimată acei »perde vară», 
că suntă representanții poporului? — Și nu era lucru 
înțelepțescă a-i sfătui să stea pe pace și să se pună în 
conțelegere cu parochulă?

8. La numirea unui capelană nu se cere niciodată 
consensulă parochului? — Dăcă nu, apoi ați nimerit’o! 
Ați tîlnită elemente, cari vecinică se voră ciocni și voră 
dă scîntei. Dăcă da, s’a întrebată parochulă?

9. A ținută S. Consistoră contă de dechiarațiunea 
deputațiunei ofieiăse mersă cu protestulă în mână la 6 
Martie a. c. și carea l’a rugată să-și schimbe hotărîrea 
și să revăce pre d. V. Popă, căci se potă întâmplă tur- 
burări cu sfirșită tristă?

10. A ținută S. Consistoră contă de părerea R. 
d. vicariu, care cunăsce împrejurările năstre?

Dăcă acestea le-a cunoscută, pentru ce a dată 
credămentă malcontențiloră și niciodată autoritățiloră ?

Ne place a crede, că S. S. d. Episcopă a fostă rău 
informată în tătă afacerea și se va grăbi a îndrepta 
răulă. Dăcă însă lucrulă s’a făcută așa cu intențiune, 
cu scopă ca să potă pescui în tulbure, cu scopă ea fra
tele să ridice mâna în contra fratelui, atunci și-a ajunsă 
scopulă, căci iritațiunea e la culme și numai atunci va 
încetă, când se va țină sămă de voința poporului.

Și noi credemă, că S. scaună este pusă de D-(jău 
pentru întărirea păcii între Omeni.

Mai mulți poporani.

-------O-------

DIVERSE.
Petră nepomenită. — Citimă în «Râmnicu-Sărată»: 

In (Jiua de 11 curentă a cădută o plăiă însoțită de grin
dină intrio cantitate nepomenită. Venindă despre Nordă, 
după ce a bătută orașulă s’a lăsată spre Sudă-Vestă, 
bătândă parte din moșiile Băltații, Costieni-Mari, Costieni- 
Mici (Zidurile), Joița, Chochirleanca, și puțină din Si- 
lisce, până la Găgeanu. Omenii spună, că n’au mai vă
zută așa piatră. Șanțurile ogrăcjiloră erau încă pline de 
grindină, cinci (Jile după acăsta ; poduri, podețe, șosele, 
tote le-a spălată apa. Eleșteulă țăraniloră din Costieni- 
rnari l’a spălată de totă. Miei, oi, pasări s’au găsită 
multe mOrte pe câmpă. Pe malurile văgașeloră formate 
de apă, grindina puteai s’o iai cu banița. Mărimea grin- 
dinei variată: dela mărimea bdbei de mazăre pănă la 
mărimea oului de porumbă. Pe unde a ajunsă, grâ- 
nele au suferită multă. Săcara decum era de mare, abia 
se mai zăresce verde; grâulă asemenea a suferită; nu
mai orzulă fiindă încă mică a scăpată nevătămată. Des
pre fructe nu mai vorbimă.

* * *
Ună Matusalemti. — Ună (jliară rusescă citeză ună 

casă de longevitate cu totulă escepțională. Acestă făiă 
spune, că printre locuitorii din Saratofă se găsesce ună 
bătrănă în verstă de 130 de ani. Acestă Matusalemă 
pOrtă numele de Savină și este francesă de origină. Sol
dată din armata cea mare a lui Napoleonă I., elă a fă
cută campania din Rusia cu gradulă de oficeră. Rămasă 
în Rusia după răsboiu, d. Savin locuesce în Saratof de 
șăpte-deci șl doi de anî. Elă și-a conservată memoria 
sa întrăgă și vederea nevătămată, dar de câtva timpă 
sufere de o surditate parțială. TOte evenimentele, la cari 
elă a asistată și a luată parte, se conservă de minune 
în memoria acestui patriarchă. Elă face încă plimbări 
dilnice și când se întOrce din târgă duce fără ostenălă 
pachete de două cjecl până la patru-ijecl de livre greu
tate.

•.* **
Descoperiri archeologice. — In săpăturile făcute 

la Tunis s’a descoperită ună apeductă subterană, de 500 
metri lungime, în starea cea mai bună, fărte largă și 
forte înaltă. S’au mai găsită asemenea două-decl și două 
morminte feniciane din prima epoc&, vase feniciane și 
etrusce bine conservate și o mare inscripțiune latină, care 
arată locuia unde se aflau băile.

* * *
Mijlocii contra frigurilorQ. — Ecă ună mijlocă bună 

și puț-nă costătoră d’a face să înceteze îndată frigurile 
intermitente: A pune în apă o mică căje de vișină tâ
nără tăiată măruntă, a bate apa bine și a bea din ea 
din două în două ore câte o linguriță în timpulă frigu- 
riloră. A nu mări nici odată acestă dosă, căci căja de 
vișină cere a fi întrebuințată cu băgare de sămă.

Cursulu pieței Brașovii
din 7 Maiu st. d. 1885.

Bedactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșiaau

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.76 Vând 8.78
Argint românesc . . . ... > 8.70 > 8.72
Napoleon-d’orI . . . . ... » 9.80 > 9.84
Lire turcescl................. ... » 11.15 11.15
Imperiali..................... ... > 10.10 > 10.12
Galbeni......................... ... > 5.80 » 5.86
Scrisurile fonc. «Albina » . . » 100.50 > 101.—
Ruble RusescI .... ... > 121.— > 122.—
Discontulă » . . . 7—10 °/0 pe ană

Editoră: laeoM Mureșianu.
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Corsulu Ia bursa de Viena
din 6 Maiu st. n. 1885.

Rentă de aură 4°/0 . . , 95.75
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 90.75
Imprumutulă căiloră ferate 

ungare.......................... 146.—
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) . . . 96.—

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(2-a emisiune) .... —. -

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(3-a emisiune) .... 107.—

Bonuri rurale ungare . . 102.50
Bonuri cu cl. de sortare 1C2.50
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă.............................. 101.75
Bonuri cu cl. de sortarel01.75 
Bonuri rurale transilvane 101.—

Bonuri croato-slavone . . 101. -
Despăgubire p. dijma de 

vină ung......................... 96 50
Imprumutulă cu premiu 

ung.................................. 117.—
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 119. —
Renta de hărtiă austriacă 81.80
Renta de arg. austr. . . 82.15
Renta de aură austr. . . 107 20
Losurile din 1860 . . . 138 7i
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................ 851.—
Act. băncel de credită ung. 287.25
Act. băncel de credită austr. 287.70 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.84
Napoleon-d’orI.................. 9.83—
Mărci 100 împ. germ. . . 60 85 
Londra 10 Livres sterlinge 124.55

Bursa de Bucuresci.
Cota oficială dela 22 Aprilie st. v. 1885

Cump. vend.
Renta română (5%). . . ■ 85%
Renta rom. amort. (5%) . 88 —

> convert. (6%) 87 —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . 31 —
Credit fonc. rural (7%) . 97 —

> Î5 » (5%) . 82%
» > urban (7%) . . 94% -
> » » (6%) . 86 —
> > (5°/o) • 80 —

Banca națională a României — —
Ac. de asig. Dacia-Rom. . , — —

c > » Națională — —
Aură • 14.%
Bancnote austriace contra aură — —

Anunțămu aceloră onorați cetitori, cari vorii 
binevoi a se abona la f6ia nâstră de aici încolo 
că avemil încă în reservă numeri dela început,ulîi 
anului 1885 prin urmare poth să aibă colecțiunea 
întrdgă.

Subsemnata comisiune esmisă pentru admi
nistrarea averei ținătbre de biserica gr. or. din 
cetatea Brașovului dela Sf. Treime voiesce a edi
fica din nou morile numitei biserici aflătdre în 
comunele Poiana Mărului și Sâmbăta superidră.

Spesele de edificare s’au statoritu pentru 
mdra din Poiana Mărului cu 863 fi. 16 cr., 6r 
pentru acea din Sâmbăta cu 1065 fi. 68 cr. v. a.

întreprinzătorii ’șl potu preda ofertele loru 
provădut.e cu 10% vadiu subcomisiunei încredin
țate cu pertractarea oferteloru, care pertractare 
se va țină la 20 Maiu a. c. 11 bre a. m. în can
celaria bisericei la Brașovă, tergulu cailoru în 
casa de sub Nr. 34.

(Nr. 56) 2-6

cEdward <Myss,
Doctorii, in medicină și ckirurgiă, mamosu și oculistU^ 

operatorii, fosta oculistu ala ț&rei,
are onbre a face cundscntfi, că drăși s’a stabilitxî 
în Brașovfl ca medicii practicii, și că a înființată în 

Ulița negră în casa Dlui luga nr. 339 

Unu atelier u dentisticu
unde pdte orl-cine avă ajutorii medicalii ațâță 
pentru conservarea dințilorO, îmbunătățirea posi- 
țiunei loru s. c. 1., precum și pentru înlocuirea 
dințiloră perduțl cu alțl artificiali, singuratici său 
dentura întrăgă, cu platca din cauciucii său aurii.

Dinți se scoții cu, său fără întrebuințarea 
narcosei.

Prețurile moderate. La cerere se spune pre
țuit! înainte pentru fiecare lucrare.

Orele de cosultațiune dela 10 până la 1 a. m. 
și dela 3 până la 4 ore d. m.

Dumineca și în sărbători numai înaintea prân- 
dului. Scosulu dințiloră și consultațiune pentru 
săraci dela 9 până la 10 dre a. m. gratis.

Publicatiune!
5

Planurile, preliminarele și condițiunile se 
potu vedea la notariulii comisiunei d-lii Iordanu 
I. Munteanu, asesorii la scaunulii orfanalu.

Din ședința comisiunei administrative ținută 
în Brașovu la 30 Aprilie 1885. —

Grf. A. iSethlen, m. p.
1—3 comite supr. corn. min.

Prin care se face cunoscută, că în comuna 
Bacsfal (Săcele) se află de vendare oi 500 de 
prăsilă, — dela 10—18 Maiu a. c. trecute gra
nița României. —

InformațiunI esacte se voru cere dela preo- 
tulu din locu Toma Frateșă.

3—3

MersulU trenuriloru
pe linia Predealii-ISiidapesta și pe linia Teiwșii-Aradtt-Budapestaa eălei ferate orientale de stattt reg. ung.

Nota: Orele de nopte suntQ cele dintre liniile grâse.

Tipografia ALEXI, Brașovti.

Predealft-Budapesta Budapesta—Predeal*

Trend Trend Trend Trenfi • Trend Trend Trend Trend
accelerat de omnlbua de dc omnibus accelerat omnlbuspersbne persdne perabne

Bucuresci 7.15 — — — Viena 8.25 8.35 3.30 8.00
Predealu 1.09 — — 9.50 Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Timișa

(
(

1.33 — — 10.15 Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
Brașovă

Feldiora

2.06 «— — 10.50 P. Ladiiny

Oradea mare ;
2.01 2.04 1.59 10.09

2.16 6.30 5.45 4.11 5.13 3.20
2.44 7.09 6.28 4.21 9.37 3.25

Apatia 3.03 7.41 7.07 Vărad-Velencze 4.29 9.45 —
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42 Fugyi-Vâsârhely 4.40 9.59 —
Homorodtt 3.51 8.53 8.51 Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
Hașfaleu
Sigliișira

4.51
5.11

10.18
10.55

10.52
11.56

R6v 
Bratca

5.46 11.41
12.15

4.31
6.09 —

Elisabetopole 5.39 11.36 12.43 Bucia 6.28 12.48 —
Mediașb 6.00 12.11 1.23 Ciucia 6.52 1.48 5.28
Copsa mică 6.29 12.35 2.07 Huiedin 7.32 3.21 6.01
Micăsasa —- 12.54 2.27 Stana 7.51 3.54 —
Blașiu 7.02 1.29 3.06 Aghiriș 8.12 4.34 —
Crăciuneia — 1.45 3.22 Ghirbău 8.24 4.52 —
Teiușft 7.38 2.26 4.15 Nedeșdu 8.38 5.11 — .
Aiuda 7.55 2.48 4.44 f

Clușiu ( 8.57 5.40 7.08
Vințultî de susO — 3.12 5.10 9.23 6.00 7.18
Uiora — 3.19 5.19 Apahida 9.50 6.29 —
Cucerdea 8.24 3.36 5.47 Ghiriș 11.15 8.14 8.29
Ghirisi 8.48 4.10 6.38 Cucerdea 12.04 9.49 8.53
Apahida

(
(

— 5.39 8.51 Ui6ra 12.12 9.58 —
Clușiu 10.08 559 9.18 Vințultî de susd 12.19 10.07 pr.

10.18 6.28 8.00 Aiudfi 12.45 10.42 9.17
Nedeșdu — 6.54 8.34 Teiușfi 1.15 11.32 9.40
GhirbSu — 7.10 8.59 Crăciunelti 1.44 12.03 —
Agbirișă — 7.25 9.35 Blașd 2.00 12.24 10.12
Stana — 7.49 10.16 Micăsasa 2.34 12.43 —
Huiedină 11.33 8.11 11.04 Copșa mică 2.52 1.22 10.45
Giucia 12.06 8.52 12.17 Mediașa 3.27 2.24 11.07
Bucia — 9.11 12.47 Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Bratca — 9.29 1.21 Sigișdra 4.50 4.17 12.15
R6v
Mezd-Telegd

12.25 9.52 2.05 Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
1.11 10.27 3.08 Homorod 6.47 7.07 1.32

Fugyi-Văsărhely
Vărad-Velințe __

10.46
10.56

3.39
3.55

Agostonfalva
Apatia

7.36
8.09

8.10
8.46

2.04
2.24

Oradia-mare ( 1.49 11.04 4.06 Feldiâra 8.41 9.20 2.44
( 1.54

3.14
11.14

1.47
7.30

11.05
f

Brașovti S

Timișa

9.20 10.15 3.15
3.25P. Ladany — 6.00

Szolnok 5.10 4.40 2.37 — 6.57 4.03
Buda-peata; 7.30 7.44 6.40 Predealu — 7.32 4.28

Viena 2.00 6.20 2.00 Bucuresci — — 10.25

Teiușft-Aradik-Budapesta Budapesta- Aradft-Teiușft.

Trend de Trend Trend Trend de Trend
peradne omnlbua omnlbufl perfidne omnibua

Teiușft 2.39 9.50 8.20 Viena 8.25 8.35
Alba-lulia 3.40 10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.55
Vințulă de josă 4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28
Șibotă 4.35 11.43 Aradft 3.35 5.30
Orăștia 5.02 12.13 4.00 6.20
Simeria (Piski) 5.44 1.22 Glogovață 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 Gyorok 4.47 7.19
Braniclca 6.34 2.21 Paulișă 5.02 7.39
Ilia 7.01 2.54 Radna-Lipova 5.25 8.11
Gurasada 7.15 3.09 Conopă 5.57 8.49
Zam 7.4y 3.48 Berzova 6.18 9.18
Soborșin 8.32 4.37 Soborșin 7.11 10.27
Berzova 9.19 5.30 Zam 7.48 11.18
Conopă 9.40 5.58 Gurasada 8.22 11.57
Radna-Lipova 10.16 6.38 8.24 Ilia 8.40 12.27
Paulișă 10.32 6.56 8.41 Braniclca 9.02 12.57
Gyorok 10.48 7.15 9.01 Deva 9.32 1.45
Glogovață 11.17 7.48 9.30 Simeria (Piski) 10.12 2.58

12.32 8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46
12.00 8.45 6.10 l Șibotă 11.14 4.20

Szolnok 4.09 2.10 7.27 Vințulă de josă 11.46 5.06
Budapesta 7.44 6.40 — Alba-lulia 12.21 6.15
Viena 6.20 — — Teiușft 12.53 7.00

Aradft-Timișftra Simeria (Piski) Petroșeui

Trend Trend de Trend
omnibua persâne omnlbus

Aradft 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
Nămeth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegă 4.33
Vinga 7.28 1.50 Pui 5.19
Orczifalva 7.49 2.12 Crivadia 6.05
Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Timișftra 8.58 3.15 P etroșeni 7.00

•
Timișftra-Aradft Petroșeui—Simeria (Piski)

• Trend de Trend Trend
persdne omnibua omnlbus

Timișftra 12.25 5.00 Petroșeui 8.56
Merczifalva 1.16 5.56 Banița 9.37
Orczifalva 1.34 6.16 Crivadia 10.09
Vinga 2.04 6.50 Pui 10.48
Nămeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 Streiu 12.06
Aradft 3.10 8.00 Simeria 12.37


